
ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO, Figueira da Foz 
 

 
CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO DA APEE 

 
REGULAMENTO 

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Dr. Joaquim de 

Carvalho promove um concurso para criação do seu logotipo, aberto à participação de toda a 

comunidade escolar, desta escola: alunos, professores, encarregados de educação e 

funcionários que a ele pretendam concorrer com trabalhos inéditos. 

 

Art.º 1º. – O concurso tem por objetivo a criação do logotipo da APEE. 

 

Art.º 2º. – Cada concorrente pode apresentar até um máximo de 2 trabalhos, com as seguintes 

dimensões: 10x15 cm e 15x10cm. 

 

Art.º 3º. – Todos os trabalhos deverão ser originais, a cores, apresentados em suporte papel 

e/ou em suporte informático, representativos/alusivos à APEE e seus objectivos. 

a) Sendo entregue em suporte informático tal deverá ser acompanho por impressão em 

papel. 

Art.º 4º. – Em cada trabalho apresentado a concurso deverá constar, no verso, o pseudónimo 

do autor. 

 

Art.º 5º. – Os trabalhos deverão ser entregues até às 16:00 horas, do dia 30/Junho/2016, na 

recepção sita no átrio da escola, em sobrescrito devidamente fechado. Dentro do sobrescrito 

deverá constar também, um outro envelope fechado com o nome do autor do trabalho, 

identificado no exterior com o respetivo pseudónimo e contacto móvel. 

 

Art.º 6º.- Será constituído um Júri formado por três dirigentes da APEE, um professor e um 

aluno que procederá à classificação dos trabalhos.  

 

Art.º 7º. – O não cumprimento dos cinco primeiros artigos implicará a exclusão do concurso. 

 

Art.º 8º. – A classificação final será tornada pública até o dia 30 de Julho de 2016 mediante 

publicação no portal da APEE. 

 

Art.º 9º. – Será atribuído um prémio ao 1º classificado no valor de cem euros, que será 

entregue no Dia do Diploma em Setembro do corrente ano.  

 
Figueira da Foz, 9 de Maio de 2016 

  


